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کاهال 

 هَافمن

 هَافك،ًِ هَافمن

 ًِ هخالف

 هخالفن
 

 کاهال

 هخالفن

  

 1 افزادی ّستٌذ کِ هیتَاًن رٍی کوکطاى حساب کٌن .     

 2 دٌّذافزادی ّستٌذ کِ هزا حوایت هیکٌٌذ ٍ تِ هي دلگزهی هی     

 3 دٌّذ. افزادی ّستٌذ کِ تِ هي تعٌَاى یک اًساى تْا هی     

 4 کٌن.در هَالع السم تزای کوک تِ رفع هطکل هحلِ الذام هی     

 5 کٌن.ّوسایگاًن را تِ هٌشلن دعَت هی     

-درهَالعی کِ ّوسایگاًن تِ کوک احتیاج دارًذ تِ دًثال راُ حل هی     

 گزدم.
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 7 ام اعتواد کٌن.هیتَاًن تِ هزدم جاهعِ     

 8 اعتوادی ّستٌذ.ّوسایگاًن افزاد لاتل      

 9 ضَم صادق ّستٌذ.ّا هَاجِ هیآى اکثز افزادی کِ تا     

 11 گذارًذ .هزدم تِ هي احتزام هی     

 11 کٌٌذ .هزدم تا هي هؤدب رفتار هی     

 12 ضَد . تِ هي تِ اًذاسٓ دیگزاى احتزام گذاضتِ هی     

 13 کٌن . احساس تٌْایی هی     

 14 ام .کٌن هٌشٍی ٍ طزد ضذُهیاغلة حس      

 15 کٌن. ًسثت تِ کسی احساس ًشدیکی ٍ صویویت ًوی     

 16 کٌن . ًسثت تِ جاهعِ ام احساس تعلك هی     

 17 کٌن . ًسثت تِ ضْز خَدم احساس تعلك هی     

 18 کٌن .ًسثت تِ کطَرم احساس تعلك هی     

 19 .ضَمدّن غزق هیکاهال در کارّایی کِ اًجام هی     
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 هَافمن

 هَافك،ًِ هَافمن

 ًِ هخالف

 هخالفن
 

 کاهال

 هخالفن 

  

 21 کٌن.در اکثز فعالیتْایی کِ اًجام هیذّن ، احساس ًطاط هی     

 21 کٌن ّیجاى سدُ هیطَم . ٍلتی رٍی چیشی کار هی     

 22 کٌن .ام اس هْارتْاین سیاد استفادُ هیدر سًذگی رٍساًِ     

 23 کٌن .غالثاً اس استعذادّاین استفادُ هی     

 24 دّن .ّز رٍس کاری را کِ در آى هْارت دارم اًجام هی     

 25 ای یاد گزفتن .دیزٍس چیش تاسُ     

 26 یادگیزی چیشّای جذیذ تزاین هْن است .      

 27 ّز رٍس چیش تاسُ ای یاد هی گیزم .     

 28 گیزًذ . ام را دیگزاى  هیتصویوات سًذگیاکثز      

 29 دّن ٍالعاً اًتخاتْای خَدم ًیستٌذ.اًتخاتْایی کِ در سًذگی اًجام هی     

لادر تِ اًجام چِ کارّایی ّستن یا  هي کِ گیزًذهی تصوین دیگزاى     

 ًیستن.
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 31 در حال رسیذى تِ اکثز ّذفْاین ّستن.     

 32 در حال تحمك ّستٌذ. ّاینخَاستِ     

 33 کٌن تا تِ آرٍسٍّاین تزسن . هیزى یپیگآًمذر      

 34 اگز تز کاری توزکش کٌن هی تَاًن هَفك ضَم.     

 35 تیٌن.در خَد تَاًایی هَاجِْ تا ٍلایع غیزهٌتظزُ را هی     

 36 تاٍر دارم کِ لادر تِ اًجام کارّای سیادی ّستن .     

 37 آًچِ کِ در سًذگی اًجام هیذّن تا ارسش ٍ هفیذ است.ّز      

 38 دّن تزای جاهعِ هفیذ است.کارّایی کِ اًجام هی     

 39 رد.دّن تزای دیگزاى اّویت داکارّایی کِ اًجام هی     

 41 سًذگی هي ّذف هطخصی دارد.     

 41 هعٌای رضایتثخص سًذگی را یافتِ ام.     



کاهال 

 هَافمن

 هَافك،ًِ هَافمن

 ًِ هخالف

 هخالفن
 

 کاهال

 هخالفن
  

 42 هی داًن چِ چیشی تِ سًذگین هعٌا هی تخطذ.     

 43 تیي ّستن.تِ آیٌذُ خَش     

 44 دیذ هثثتی تِ سًذگی دارم.      

 45 در سًذگی تیطتز هٌتظز چیشّای خَب ّستن تا چیشّای تذ.     

 46 ایذُ آل ّاین ًشدیک است.اس تیطتز جْات، سًذگین تِ      

 47 ام.اس سًذگین راضی     

 48 ام خَب پیص هی رٍد.سًذگی     

 49 اکثز اٍلات احساس هثثتی دارم.       

 51 کٌن.  اکثز اٍلات احساس خَضحالی  هی     

 51 اکثز اٍلات احساس خَتی دارم.      

 52  دارم. هٌفی احساس اٍلات اکثز     

 53 کٌن.  را تجزتِ هی  خَضایٌذیًااکثز اٍلات احساس      

 54 . دارم تذی احساس اٍلات اکثز     

 

 
 


